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Abstract: The good wind conditions for wind energy production characterize Pomeranian Region against other 
Polish regions. Using very good environmental conditions one of the most popular renewable energy sources is a 
wind. In regional strategies we could read recommendations to using wind turbines as a main renewable resources 
so nowadays in Pomerania region we see the huge numbers of wind turbines with the capacity of 320 MW and this 
capacity is grow up with every year. The following examples of wind turbines in the communities of Puck, Gniewino 
and city of Gdynia are exposed in the landscape. Their impact on the landscape is the subject of analysis in the 
forecasts of the environmental impact of local development plans and in the reports of the environmental impact 
of these investments. Landscape rarely is a major element of the evaluation. The main elements on the evaluation 
are the impacts on birds and acoustic climate of the analyzed area. In addition, assessment of the impact of wind 
turbines on the landscape is often a subjective experience of the recipient as pointed out by the authors of these 
assessments.
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Wprowadzenie

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, w oparciu o elektrownie wiatrowe, wynika m.in. z potrzeby 
zwiększania udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Budowa pojedynczych turbin 
oraz zespołów elektrowni wiatrowych jest m.in. efektem wdrażania celów przyjętych w dokumentach 
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Skutkiem tego jest obserwowany od kilkunastu lat 
wzrost ilości tego typu inwestycji, w tym na terenach gmin północnej części województwa pomorskiego. 
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Elektrownie wiatrowe lokalizowane są na obszarach o korzystnych warunkach wietrznych, które 
nierzadko charakteryzują się cennymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi lub są położone w 
sąsiedztwie form ochrony przyrody, w obrębie których przedmiotem ochrony jest krajobraz. Poniższa 
analiza dokumentów planistycznych, sporządzonych na potrzeby lokalizacji elektrowni wiatrowych 
wskazuje, iż oceny ich wpływu na krajobraz, będące elementem raportów oddziaływania na środowisko 
oraz prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, są 
zagadnieniem złożonym. Dokumenty te koncentrują się przede wszystkim na aspektach akustycznych 
planowanych inwestycji oraz wpływie elektrowni na awifaunę. Niniejsza analiza służy zwróceniu 
uwagi na problematykę krajobrazu, ujmowaną w opracowaniach planistycznych, a szczególnie w ich 
ocenach. Biorąc pod uwagę szeroki aspekt problematyki związanej z rozwojem elektrowni wiatrowych, 
ograniczono się do omówienia kilku istniejących zespołów elektrowni wiatrowych w gminach Puck i 
Gniewino oraz planowanych lokalizacji w Gdyni.

Metodyka pracy i materiały badawcze

Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano kwerendy dokumentów strategicznych dotyczących 
rozwoju energetyki wiatrowej, a przede wszystkim wybranych dokumentów planistycznych, 
sporządzanych w celu przeznaczenia terenów pod zespoły elektrowni wiatrowych. Przegląd dotyczył 
też obowiązujących przepisów prawnych oraz projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z 2013 r. Dokumenty strategiczne, od „Regionalnej 
strategii rozwoju energetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w województwie pomorskim na 
lata 2007 – 2025” (Żurek et al. 2006), przez „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Pomorskiego” (2009) oraz „Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych 
w Województwie Pomorskim do roku 2025” (Żurek et al. 2010), po „Regionalny Program Strategiczny w 
zakresie energetyki i środowiska” (2013), określają kierunki rozwoju energetyki wiatrowej na szczeblu 
regionalnym. 
Podstawowym źródłem informacji dotyczących poniżej omawianych inwestycji, są dokumenty 
planistyczne, w tym studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów gmin: Puck, Gniewino i miasta Gdynia. Zawierają 
one zapisy i ustalenia przewidujące lokalizacje elektrowni wiatrowych. Źródłem szczegółowych 
danych o planowanych inwestycjach, w tym ich wpływie na krajobraz, są raporty o oddziaływaniu na 
środowisko planowanych inwestycji oraz prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Opracowania z zakresu energetyki wiatrowej, przedstawiające 
możliwości jej rozwoju i określające wpływ na środowisko inwestycji z nią związanych, obejmują 
obszerną literaturę branżową. Jednym z pierwszych tego typu opracowań, wskazujących przyrodniczo-
krajobrazowe uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej, jest ekspertyza z 2002 r. autorstwa M. 
Gromadzkiego i M. Przewoźniaka (2002). Dotyczy ona ekologiczno-krajobrazowych uwarunkowań 
lokalizacji elektrowni wiatrowych w północnej i centralnej części województwa pomorskiego. Kolejną 
diagnozę stanowi „Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim” 
(Kubicz et al. 2003), określające uwarunkowania przyrodnicze dla rozwoju energetyki wiatrowej na 
terenie województwa pomorskiego. Ocenia ono stan rozwoju energetyki wiatrowej, wskazując między 
innymi obszary uznane za predysponowane do lokalizacji elektrowni i parków wiatrowych. Ekspertyza 
wskazuje również tereny wyłączone z lokalizacji powyższych inwestycji. Sporządzona w 2008 r., 
„Diagnoza uwarunkowań i perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i 
wód przybrzeżnych województwa pomorskiego” (Niecikowski, Kistowski 2008), stanowi zintegrowaną 
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analizę przyrodniczych, krajobrazowych, prawnych, społecznych i techniczno-ekonomicznych 
uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w regionie. Dokonuje oceny stanu i możliwości rozwoju 
energetyki w województwie pomorskim. Wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko, uwzględniający 
aspekty sozologiczne, ekologiczne oraz krajobrazowe, omawia też artykuł M. Przewoźniaka (2007).

Wyniki badań

Rozwój energetyki odnawialnej, stanowiąc element zrównoważonego rozwoju, jest preferowany jako 
środek ograniczania emisji z procesów spalania paliw energetycznych, a także z powodu wyczerpywania 
się zasobów paliw kopalnych, których pozyskiwanie jest coraz mniej efektywne ekonomicznie. Polskę 
w ostatniej dekadzie obowiązywały międzynarodowe zobowiązania w zakresie ochrony powietrza i 
redukcji gazów cieplarnianych, w tym zapisy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. Mając na uwadze cele nakładane na kraje 
członkowskie, określone w dyrektywie Unii Europejskiej o promocji energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, udział zielonej energii w bilansie zużycia energii elektrycznej miał wzrosnąć z 13,9% 
w 2003 r., do 22% w 2010 r. (Kubicz et al. 2003). W świetle stanowiska zajętego przez Parlament 
Europejski, Radę i Komisję, docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto dla Polski, ma wynieść 15 % w 2020 r. (Dz.U. L 140 z 05.06.2009). Gwałtowny rozwój energetyki 
wiatrowej trwa nieprzerwanie od końca lat osiemdziesiątych XX w., a przyrost mocy zainstalowanej w 
elektrowniach wiatrowych w Europie ma charakter wykładniczy. W 2008 roku łączna moc wszystkich 
elektrowni wiatrowych w Polsce przekraczała 254 MW. Rządowe plany rozwoju energetyki odnawialnej 
zakładały do 2010 roku budowę elektrowni wiatrowych o mocy ponad 2000 MW (Niecikowski, Kistowski 
2008). Według sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 2012 r. (stan na 
marzec 2013 r.), sumaryczna moc zainstalowana w 396 elektrowniach wiatrowych w Polsce wynosiła 
2 496,748 MW. Rozwój energetyki wiatrowej w oparciu o odnawialne źródła energii w województwie 
pomorskim kształtuje obowiązująca Regionalna Strategia Energetyki, której celem jest zrównoważony 
rozwój gospodarki energetycznej (Żurek et al. 2006). Województwo pomorskie ma bardzo dobre 
warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej, z czym wiąże się w ostatnich latach wzrost liczby farm 
wiatrowych, których obecna moc nominalna wynosi 320 MW. (Regionalny Program Strategiczny w 
zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze 2013). W ostatnich latach obserwuje się 
zbieżność działalności samorządów gminnych województwa pomorskiego, które widzą szanse w 
rozwoju energetyki wiatrowej, z działalnością samorządu województwa oraz inwestorów elektrowni 
wiatrowych. Przykładowo, podejmowane są działania zmierzające do wprowadzania odpowiednich 
zapisów dotyczących farm wiatrowych w dokumentach planistycznych oraz założeniach do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012 – 2030). 
Wpływ elektrowni wiatrowych na walory fizjonomiczne krajobrazu jest zjawiskiem trudnym do 
zmierzenia, ponieważ występuje wiele zmiennych, od których zależy wielkość tego oddziaływania. 
Znaczenie ma tu również subiektywny charakter oceny stopnia przekształcenia krajobrazu. Pomimo, 
że problem ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz nie został unormowany prawnie, 
to ekspertyzy i studia sporządzane na poziomie regionalnym zawierają wytyczne dotyczące ochrony 
krajobrazu przy wyborze lokalizacji elektrowni wiatrowych (np. Niecikowski, Kistowski 2008). Terenami 
niewłaściwymi do lokalizacji tego typu inwestycji są przedpola panoram, osie widokowe i ciągi widokowe 
na obiekty przyrodnicze, zabytki, dominanty krajobrazowe, wartościowe oraz chronione zespoły 
zabudowy. Obszarami istotnego konfliktu funkcjonalnego są tereny zabudowane, tereny przewidziane 
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do zabudowy oraz tereny uzdrowiskowe i rekreacyjne (Kubicz et al. 2003). Na skalę oddziaływania 
elektrowni wiatrowych na krajobraz duży wpływ mają parametry konstrukcji elektrowni wiatrowych oraz 
cechy terenu (Niecikowski, Kistowski 2008). Według M. Gromadzkiego i M. Przewoźniaka (2002) do 
najważniejszych czynników wpływających na ekspozycję elektrowni wiatrowych w krajobrazie należą:
- ukształtowanie terenu, 
- formy użytkowania terenu, 
- geometria rozmieszczenia elektrowni wiatrowych,
- odległość elektrowni od jednostek osadniczych, 
- typ masztu elektrowni, wysokość konstrukcji i jej kolorystyka,
- rodzaj turbiny. 
Charakteryzujące się wysokimi naturalnymi walorami krajobrazu i rozległymi polami ekspozycji, 
równinne tereny Pobrzeża Kaszubskiego lub Wysoczyzny Żarnowieckiej, stwarzają warunki, w których 
zlokalizowane w ich obrębie elektrownie wiatrowe mogą powodować negatywne skutki krajobrazowe. 
Przykładem tego typu lokalizacji są omawiane poniżej przykłady z gmin Puck i Gniewino. Na ekspozycję 
elektrowni wiatrowych wpływa też użytkowanie terenu. Obszary leśne stanowią naturalną barierę 
ograniczającą zasięg widoczności elektrowni wiatrowych, szczególnie na obszarach o urozmaiconej 
rzeźbie terenu, na których las porasta strefę krawędziową lub wierzchowinę wysoczyzny morenowej. 
Stopień oddziaływania elektrowni wiatrowej na krajobraz maleje w sposób nieliniowy wraz ze wzrostem 
odległości obserwacji, powodując, że największy dysonans utrzymuje się w promieniu kilku kilometrów. 
Po przekroczeniu progu, powyżej którego elementy konstrukcji elektrowni wiatrowej zaczynają 
zlewać się z tłem, następuje znaczny spadek widoczności elektrowni w krajobrazie. Znaczny wpływ 
na postrzeganie turbin w krajobrazie ma również ich ilość i rozmieszczenie, a dysonans wizualny 
potęgowany jest także przez ich symetryczny układ (Niecikowski, Kistowski 2008; Przewoźniak 2007). 
Najbardziej eksponowane krajobrazowo są lokalizacje w bliskim sąsiedztwie jednostek osadniczych, 
gdy elektrownie wiatrowe postrzegane są na tle zabudowy, jako obiekty dominujące gabarytowo nad 
okolicą. Pojedyncza elektrownia wiatrowa z bliskiej odległości, stanowi element obcy w krajobrazie, 
a istotny spadek jej postrzegania, w falistym krajobrazie, następuje dopiero w odległości ok. 6 km. 
Zespoły elektrowni wiatrowych zawsze oddziałują na krajobraz w skali lokalnej (teren lokalizacji i jego 
otoczenie w zasięgu kilku kilometrów). Mogą też oddziaływać w skali subregionalnej i międzyregionalnej, 
w zasięgu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilometrów, w zależności od specyfiki terenu i warunków 
pogodowych. Utrata naturalnych walorów krajobrazu przyrodniczego lub kulturowego, na skutek 
lokalizacji elektrowni wiatrowych, może powodować też spadek atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej 
obszaru. Elektrownie wiatrowe z jednej strony wpływają pozytywnie na środowisko poprzez ograniczanie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Z drugiej zaś strony, oddziałują negatywnie na warunki życia ludzi 
(hałas, krajobraz) oraz na przyrodę (przede wszystkim na awifaunę) (Przewoźniak 2007).
Na podstawie wspomnianych zobowiązań i strategii wspólnotowych, krajowych oraz regionalnych, a 
także dokumentów planistycznych, na obszarach poniżej omawianych gmin nadmorskich, lokalizowane 
są elektrownie wiatrowe. Dalsza analiza dotyczy pięciu zespołów elektrowni wiatrowych, w tym trzech 
położonych na terenie gminy Puck (rejon Gnieżdżewa i Łebcza), dwóch na obszarze gminy Gniewino 
(Gniewino 1 i Gniewino 2) (tab.1, ryc.1). Wszystkie lokalizacje charakteryzują się wysokim potencjałem 
energetycznym i silną ekspozycją krajobrazową omawianych zespołów turbin. W sąsiedztwie obszarów 
występują formy ochrony przyrody, w tym obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000. 
Zespoły elektrowni wiatrowych zlokalizowane w rejonie wsi Gnieżdżewo i Łebcz, w gminie Puck, 
położone są w obrębie Pobrzeża Kaszubskiego, w południowo wschodniej części Kępy Swarzewskiej 
(Kondracki 2002). Ze względu na ukształtowanie terenu i brak kompleksów leśnych, istniejące siłownie 
wiatrowe są silnie eksponowane w krajobrazie tworząc dominanty krajobrazowe. Pierwsza z nich, 
wybudowana w Gnieżdżewie, w 2006 roku, zlokalizowana jest na terenie otuliny Nadmorskiego Parku 
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Tab.1. Podstawowe informacje dotyczące zespołów siłowni wiatrowych na terenie gminy Puck i Gniewino
Tab.1. The basic information about groups of wind turbines in the Puck and Gniewino communities

Lp.
Liczba turbin, 

miejsce lokalizacji

Moc pojedynczej turbiny 
[MW] / Łączna moc  
zespołu turbin [MW]

Rok powstania
Użytkownik ele-

ktrowni/ producent

Gmina Puck

1. 15 turbin, Gnieżdżewo
2

2006/2007 Gamesa PEP S.A. / - 
30

2. 4 turbiny, Łebcz
2

2007 EW „Łebcz” / Vestas
8

3. 4 turbiny, Łebcz

0,8

2007 - / Enercon
3,2

Gmina Gniewino

1.
17 turbin, Gniewino (1), 

Gniewino

0,6
2006/2007

Eurowind Poland 
/ Enercon

10,2

2.
3 turbiny, Gniewino (2), 

Gniewino

2
2012

Prokon New 
Energy Poland / -6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Puck, Urzędu Gminy Gniewino i 
Starostwa Powiatowego w Pucku.
Source: Author’s study, based on data from the municipality of Puck, the municipality of Gniewino and 
District Office in Puck.

Krajobrazowego oraz w strefie ochrony ekspozycji krajobrazowej Parku.
Tego typu inwestycje, jak wskazuje praktyka i dowodzą poniższe analizy, mogą być niekiedy realizowane 
na terenach otulin parków krajobrazowych oraz w strefach ochrony ekspozycji krajobrazowej. 
Powodem tego jest zmiana w ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku, która nie wyklucza 
kategorycznie lokalizacji elektrowni wiatrowych w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego 
krajobrazu, o ile nie pogarszają one stanu środowiska i krajobrazu na ich terytorium. Pomimo, iż 
rejon Gnieżdżewa należy do terenów predysponowanych do lokalizacji elektrowni wiatrowych ze 
względu na warunki wietrzne, to jest on również obszarem o podwyższonej konfliktowości ze względu 
na ochronę walorów kulturowych (teren proponowanego Parku Kulturowego Ziemi i Zatoki Puckiej) 
(Niecikowski, Kistowski 2008). Dla omawianej lokalizacji, w 2004 roku uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łebcz, Gnieżdzewo, Werblina, Połczyno w gminie 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie zespołów elektrowni wiatrowych na terenie gminy Puck i  Gniewino, na tle wybranych 
form ochrony przyrody

Fig. 1. Location of wind farms in the municipalities Puck and Gniewino on selected forms of nature conservation

Puck, w którym przewidziano tereny pod lokalizację elektrowni wiatrowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 
2004 r. Nr 12. Poz. 225). Przewidziane w planie lokalizacje pod elektrownie wiatrowe były zgodne 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck. W prognozie 
oddziaływania na środowisko miejscowego planu oraz w raporcie sporządzonym na potrzeby 
pozwolenia na budowę dokonano szczegółowych analiz krajobrazowych (Andrzejewski  2002). Zgodnie 
z wnioskami zawartymi w tych dokumentach, planowany wówczas zespół elektrowni wiatrowych, 
zarówno w całości jak i częściowo, miał być widoczny w zróżnicowanym zakresie przestrzennym, w 
tym z  wierzchowiny Wysoczyzny Puckiej. Dokonane w raporcie szczegółowe analizy widoczności 
zespołu turbin wykazały, że będą one postrzegane z dużych odległości, w tym z Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego (NPK), z Zatoki Puckiej oraz z Półwyspu Helskiego. Zdaniem autorów raportu, zespół 
elektrowni nie będzie miał istotnego znaczenia dla percepcji krajobrazu NPK. Z analizy krajobrazowej 
wynika, że będzie on istotnym i obcym elementem antropizacji krajobrazu Pobrzeża Kaszubskiego 
w rejonie Kępy Swarzewskiej i Pradoliny Płutnicy (Andrzejewski at al. 2004). Przedmiotem kolejnej 
analizy jest raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy 4 siłowni wiatrowych (o łącznej mocy 
8 MW) zlokalizowanych w rejonie Łebcza, w gminie Puck. Dokonana w dokumencie szczegółowa 
analiza krajobrazowa widoczności planowanego zespołu elektrowni wiatrowych dowiodła, że będą 
one dominantą krajobrazową, obcą dla otaczającego terenu. W związku z powyższym, dyskusyjnym 
wydaje się być zawarty w raporcie końcowy wniosek, mówiący o tym, że planowany obiekt na tym 
terenie „może być również odbierany jako element wprowadzający nową jakość w krajobrazie, która z 
czasem stanowić będzie jego nierozerwalną całość” (Świeczko 2004). Powyższa konkluzja potwierdza 
wspomniany wcześniej subiektywizm ocen oddziaływania na środowisko i postrzegania elektrowni 
wiatrowych w krajobrazie. Kolejnym przykładem jest sporządzony na potrzeby lokalizacji 4 elektrowni 



Rozwój energetyki wiatrowej ...

71

wiatrowych w Łebczu (o łącznej mocy 3,2 MW), raport o oddziaływaniu na środowisko, który uwzględnił 
położenie obszaru względem sąsiadujących form ochrony przyrody, w tym obszaru specjalnej ochrony 
ptaków Zatoka Pucka PLB220005 i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Ocena wskazała też na 
znaczne zmiany w fizjonomii krajobrazu na skutek realizacji elektrowni wiatrowych. Prognozowano, że 
zmiany te będą miały charakter trwały i nieodwracalny (Bystrzanowski, Grechuta 2006). 
Kolejna analiza dotyczy zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Gniewino. 
Uwarunkowania przyrodnicze gminy, podobnie jak w Pucku, sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej. 
Omawiane obszary należą do terenów predysponowanych do lokalizowania elektrowni wiatrowych, 
wyznaczonych w strefie pobrzeży (Niecikowski, Kistowski 2008). Dwa poniższe przykłady lokalizacji w 
rejonie wsi Gniewino i Tadzino, stanowią obecnie istniejące zespoły elektrowni wiatrowych. Pierwszą 
z nich, obejmującą w sumie 17 turbin, wybudowano w 2006 roku. Kolejna, składająca się z 3 turbin, 
powstała w 2012 roku. Oba zespoły elektrowni wiatrowych, położone są na obszarze Wysoczyzny 
Żarnowieckiej i charakteryzują się silną ekspozycją w krajobrazie. Otoczenie obszaru wyróżnia się 
urozmaiconą rzeźbą terenu wysoczyzny morenowej, z występującymi licznie niewielkimi zagłębieniami 
wytopiskowymi. Przed lokalizacją elektrowni, tereny te były głównie użytkowane rolniczo. W 
przypadku pierwszej lokalizacji Gniewino 1, zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2001 r. Nr 82, poz. 1028), przewidziano 
lokalizację zespołu 14 (plus 3) elektrowni wiatrowych, o mocy 600 kW i wysokości 65 m każda. Pod 
funkcję urządzeń elektroenergetycznych plan przewidział 17 terenów położonych pośród obszarów 
przeznaczonych pod funkcję rolniczą. Na rysunku planu oznaczono też zasięg strefy oddziaływania 
hałasu. Dokument warunkował lokalizację trzech elektrowni w południowej jego części, w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej wsi Jęczewo, od przyszłej pozytywnej oceny oddziaływania akustycznego. 
Zgodnie z treścią prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zespół elektrowni wiatrowych, planowany był poza strefami ekspozycji widokowej 
parków krajobrazowych, a w ich bezpośrednim otoczeniu nie występowały lokalne cenne tereny i 
obiekty przyrodnicze (Andrzejewska, Andrzejewski 2000). Lokalizacja turbin wiatrowych była zgodna 
z obszarami wyznaczonymi pod lokalizację farm wiatrowych w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino. Na południowy – zachód od obszaru, w odległości 
ok. 3 km, zlokalizowany jest Choczewsko-Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu i Specjalny Obszar 
Ochrony Ptaków Lasy Lęborskie PLB PLB220006. Na południe od terenu lokalizacji istnieje Obszar 
Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy – Łeby, a w odległości ok. 2,5 km, znajduje się Specjalny 
Obszar Ochrony Siedlisk Opalińskie Buczyny PLH220099 (http://geoserwis.gdos. gov.pl/mapy/). 
Głównym elementem prognozy oddziaływania na środowisko był wpływ planowanych inwestycji na 
warunki akustyczne obszaru, a także na awifaunę. Prognoza przewidywała też trwałe przekształcenia 
krajobrazu, polegające na lokalizacji obiektów technicznych o znacznej wysokości i agresywnej 
formie przestrzennej. Zawarte w prognozie wnioski wykazały, że lokalizacja elektrowni wiatrowych 
„nie będzie deprecjonować krajobrazu w rejonach uznanych za charakterystyczne i szczególnie 
cenne dla zachowania specyfiki Pobrzeża Kaszubskiego”. Zdaniem autorów prognozy, przeznaczenie 
terenów pod elektrownie wiatrowe nie kolidowało z obszarami i obiektami cennymi przyrodniczo 
oraz proponowanymi do ochrony. Kolejny analizowany zespół 3 elektrowni wiatrowych – Gniewino 
2, powstał na południowy zachód od lokalizacji Gniewino 1, w oparciu o zapisy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego elektrowni wiatrowych we wsi Gniewino i Tadzino, 
przyjętego uchwałą Rady Gminy Gniewino Nr 331/XLIV/2002 z dnia 17 czerwca 2002 roku. Dla 
zespołu siłowni wiatrowych w 2006 r. roku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia na budowę trzech elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW każda 
i wysokości całkowitej 120 m (dane niepublikowane). W 2009 roku dla tego samego terenu oraz 
tego samego zakresu przedsięwzięcia, w związku ze zmianą parametrów techniczno - użytkowych 
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projektowanych siłowni, dokonano zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 147, poz. 2733). Prognoza oddziaływania na środowisko tego planu, 
przewidywała istotny wpływ elektrowni wiatrowych na krajobraz. Zgodnie z zawartymi w niej wnioskami, 
elektrownie miały być widoczne ze znacznych odległości. Autorzy zwrócili też uwagę na subiektywizm 
ocen oddziaływania na krajobraz. Dyskusyjny jest zawarty w prognozie wniosek, stwierdzający że 
oddziaływanie elektrowni wiatrowych na walory krajobrazowe będzie zminimalizowane poprzez ich 
widoczność na tle istniejących siłowni wiatrowych (Świtajski, Marosz, Marciniak 2009). 
Kolejnym przykładem są obszary predysponowane pod lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie 
miasta Gdynia. Miasto nie wyklucza w przyszłości lokalizacji tego typu inwestycji. Projekt Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, będący obecnie w trakcie 
sporządzania, przewiduje w rejonie Pradoliny Kaszubskiej, w północno - zachodniej części miasta, 
obszar dopuszczalnej lokalizacji siłowni wiatrowych. Otoczenie tego obszaru stanowią tereny o 
przyszłych funkcjach zieleni ekologiczno-krajobrazowej, a także funkcji przemysłowej. Energia wiatru, 
będzie jednym spośród wielu podstawowych źródeł odnawialnej energii i służyć będzie mogła do 
produkcji energii elektrycznej. Gdynia położona jest w strefie wybitnie korzystnej i bardzo korzystnej 
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zgodnie z zapisami projektu studium, elektrownie wiatrowe i ich 
koncentracje o mocach przekraczających 100 kW, powinny być lokalizowane z poszanowaniem wartości 
krajobrazowych i z dala od budynków mieszkalnych. Powyższy dokument, na terenie całego miasta, a 
w szczególności na terenach przemysłowych, dopuszcza zastosowanie mikroelektrowni wiatrowych o 
mocy kilku kW, służących przede wszystkim za dodatkowe źródła energii (materiały niepublikowane). 
Zgodnie z zapisami prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej na potrzeby projektu 
studium, dopuszczone na wyznaczonym obszarze miasta elektrownie wiatrowe, będą elementem 
dotychczas nieobecnym w gdyńskim krajobrazie. Prognoza wskazuje też możliwy istotny ich wpływ na 
środowisko, w tym na przyrodę ożywioną: ornitofaunę i faunę nietoperzy (materiały niepublikowane). 
W północno-zachodniej części Gdyni, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi 
Czerwonej w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 3 lipca 2012 r., poz.2209). Zgodnie z zapisami planu, 
dopuszczono lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębie terenów rolniczych i zieleni ekologiczno-
krajobrazowej. Sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko przewidziała istotne zmiany 
krajobrazu w obrębie obszarów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową i drogową. Zawarte w 
prognozie wnioski, dotyczące wpływu na krajobraz planowanych elektrowni wiatrowych, wskazywały 
na wystąpienie zupełnie nowych i silnie eksponowanych w krajobrazie obiektów. Przedmiotem oceny 
był też wpływ na klimat akustyczny i awifaunę obszaru (Sągin, Janowski 2012).

Dyskusja i wnioski

Rozwój energetyki w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii na przykładzie elektrowni wiatrowych 
pokazuje, że krajobraz jest głównym elementem środowiska przyrodniczego podlegającym trwałej 
zmianie. Zarówno pojedyncze elektrownie wiatrowe, jak i ich zespoły (farmy wiatrowe), powodują 
znaczące zmiany w krajobrazie. W przypadku rejonu Gnieżdżewa i Gniewina tworzą dominanty 
krajobrazowe. W zależności od ukształtowania terenu, elektrownie wiatrowe są w różnym stopniu 
eksponowane. Wszystkie omawiane powyżej lokalizacje cechuje położenie w strefie pobrzeży 
Południowego Bałtyku, charakteryzującej się wyjątkowo korzystnymi warunkami wietrznymi dla 
rozwoju energetyki wiatrowej. W sąsiedztwie lokalizacji farm wiatrowych znajdują się często obszary 
chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przeprowadzona analiza dokumentów wykazała, 
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że ocena oddziaływania elektrowni wiatrowych na walory krajobrazu stanowi element sporządzanych 
raportów oddziaływania na środowisko inwestycji i prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Ocena wpływu lokalizacji tych inwestycji najczęściej 
dotyczy jednak oddziaływania na awifaunę i klimat akustyczny. Omówienie wpływu na krajobraz 
często ogranicza się do ogólnej, subiektywnej oceny i wniosków stwierdzających trwałą jego 
zmianę. Autorzy powyższych dokumentów potwierdzają też tezę o subiektywnym charakterze oceny 
stopnia przekształcenia krajobrazu na skutek lokalizacji zespołów elektrowni wiatrowych. W niewielu 
przypadkach dokonywana jest szczegółowa analiza krajobrazowa. Sporządzana jest ona głównie 
w raportach oddziaływania na środowisko, ze względu na większy niż w prognozach, poziom ich 
szczegółowości. Lokalizacja pojedynczych elektrowni wiatrowych oraz ich farm, zawsze powoduje 
zmiany w krajobrazie, nawet wówczas, gdy nie jest on przedmiotem ochrony lub gdy został wcześniej 
przekształcony antropogenicznie. Analizowane przykłady dowodzą, że oddziaływanie zespołów 
elektrowni wiatrowych znacznie wykracza poza obszar ich lokalizacji. Mogą mieć zatem pośrednio 
wpływ na walory krajobrazu obszarów objętych ochroną krajobrazową i znacznie oddalonych od 
lokalizacji farm wiatrowych. Znalezienie kompromisu pomiędzy zachowaniem cennych walorów 
krajobrazowych i przyrodniczych a presją inwestycyjną energetyki wiatrowej, jest zadaniem trudnym 
do osiągnięcia. Do czasu, gdy krajobraz nie będzie objęty odrębnym wysokim reżimem ochrony, 
elektrownie wiatrowe będą lokalizowane na otwartych obszarach o silnej ekspozycji krajobrazowej. 
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu, walorami krajobrazowymi są „wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 
estetyczno-widokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody 
oraz elementy cywilizacyjne ukształtowane przez siły natury lub działalność człowieka”. 
Projekt aktu prawnego wprowadza pojęcie audytu krajobrazowego, polegającego na identyfikacji i 
waloryzacji typów krajobrazów na terenie województwa oraz wskazaniu krajobrazów priorytetowych do 
ochrony. Audyt ma być zatwierdzany w formie aktu prawa miejscowego. Mają zostać również określone 
urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, z czym wiązać się będą mogły ograniczenia w zakresie 
lokalizowania zabudowy. Prawdopodobne wprowadzenie tych nowych narzędzi ochrony krajobrazu 
przyczyni się w pewnym stopniu do ograniczenia lokalizowania zespołów elektrowni wiatrowych na 
terenach gmin nadmorskich, ale również do zaostrzenia konfliktów przestrzennych. Kompromis między 
rozwojem odnawialnych źródeł energii a ochroną wartości krajobrazu tym samym może stać się jeszcze 
trudniejszy do osiągnięcia.
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